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APRESENTAÇÃO 

 

Assimetrias demasiadas de conhecimento, de capacidade de atuação, ou referentes ao 

grau de organização dos diferentes segmentos e setores, nos colegiados do SINGREH, podem 

comprometer a efetividade da sua atuação em favor da implementação das políticas de recursos 

hídricos. Desmotivação, dificuldades em tomar decisões, ou o risco de captura dos setores 

menos organizados por aqueles com maior capacidade, experiência ou conhecimento, são 

alguns dos aspectos a enfrentar. A oferta de capacitação, dirigida aos comitês e conselhos, 

estruturando trilhas formativas compatíveis com os diferentes estágios de atuação de cada 

Comitê ou Conselho, e considerando as competências requeridas de seus membros, deverá ser 

capaz de minimizar tais assimetrias, e dos riscos delas decorrentes, contribuindo para uma maior 

legitimidade das decisões resultantes da atuação dos colegiados. 

Abordando questões relacionadas à Gestão Integrada de Recursos Hídricos, o Plano 

apresenta eventos que versam para a qualificação e aprimoramento, tendo como alvo os 

membros dos comitês de bacias hidrográficas e dos conselhos de recursos hídricos, trazendo 

conseqüentemente melhorias na Gestão de Recursos Hídricos em âmbito Estadual, bem como 

na qualidade de vida de todos os atores envolvidos. 

É de suma importância destacar que, o mesmo foi elaborado em consonância com a 

Resolução CNRH nº 98/2009, que menciona que o desenvolvimento de capacidades em Gestão 

Integrada de Recursos Hídricos consiste em processos formativos que contribuem para a 

ampliação de conhecimentos e competências de indivíduos e grupos sociais, contribuindo para 

a qualificação das Instituições do SINGREH, para a Gestão Integrada de Recursos Hídricos e 

para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Partindo deste princípio, a elaboração do mesmo é justificada uma vez que é pretendido 

que as ações de capacitação descritas no presente Plano sejam implementadas no Estado e, 

preencham as lacunas existentes entre as competências, habilidades individuais e as 

expectativas do planejamento institucional, na área de Gestão Integrada de Recursos Hídricos. 

Ainda, cabe aqui ressaltar que o presente Plano é parte das metas estabelecidas entre a 

AESA e o PROCOMITÊS, que devem estar articuladas e integradas à meta 1.2 do programa 

PROGESTÃO, que apóia o planejamento e a implementação de ações de capacitação de todos 

os entes dos sistemas estaduais – órgãos gestores do Executivo, conselho estadual e comitês de 

bacias. O mesmo poderá contar com a cooperação de instituições a exemplo da Universidade 

Federal da Paraíba – UFPB, Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, Universidade 

Estadual da Paraíba, Instituto Federal de Tecnologia da Paraíba – IFPB e Escola de Serviço 

Público do Estado da Paraíba – ESPEP. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas 

(PROCOMITÊS) tem o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento da capacidade 

operacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs). O PROCOMITÊS é um programa 

de incentivo financeiro da Agência Nacional de Águas (ANA) e foi concebido para ser 

implementado em um ciclo de cinco anos. O programa prevê o aporte dos recursos financeiros, 

no valor de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil) por comitê de bacia, em parcelas anuais, que 

dependerão do cumprimento de metas acordadas entre representantes da ANA, CBHs e órgãos 

gestores de recursos hídricos dos estados. 

Os indicadores e metas do Programa estão agregados em quatro componentes: 

funcionamento dos comitês, capacitação, comunicação e implementação dos instrumentos de 

gestão. A Paraíba aderiu ao Procomitês por meio do Decreto N°. 37.343, de 20 de abril de 2017, 

o qual definiu a Agência Executiva de Gestão de Águas – AESA como entidade coordenadora 

do Programa no Estado. No Estado da Paraíba, o Procomitês abrange três comitês estaduais, a 

saber: CBH-Paraíba, CBH-Litoral Norte, CBH-Litoral Sul. As metas destes CBHs foram 

pactuadas em oficina com os representantes dos CBHs, da ANA e AESA. 

Em se tratando de Capacitação, o componente II do PROCOMITÊS tem 3 metas: II.1 

(capacitação de membros novos), II.2 (Plano de Capacitação) e II.3 (Implementação e 

Monitoramento do Plano de Capacitação). O Plano de Capacitação específico deve ser baseado 

em competências, elaborado para o Comitê de acordo com as suas necessidades e 

peculiaridades, aprovado e vigente, e deverá ser revisado ou validado a cada ciclo. 

 Neste sentido, visando contribuir com o processo de absorção, disseminação de 

conhecimentos e da interação entre ensino e aprendizagem, apresentamos um Plano de 

Capacitação que foi elaborado levando-se em consideração os componentes mínimos indicados 

pela Agência Nacional de Águas – ANA. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Elaborar e implementar um Plano de Capacitação voltado para os Comitês das Bacias 

Hidrográficas da Paraíba, a ser estabelecido durante o período de vigência do PROCOMITÊS 

(Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas).        

 

2.2. Objetivo Específico 
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✓ Promover ações de capacitação em favor do aperfeiçoamento da representatividade e do 

exercício da representação, tendo como alvo os membros dos comitês de bacias 

hidrográficas e dos conselhos de recursos hídricos, enfatizando aspectos como a redução 

das assimetrias de conhecimento, motivação e organização entre os diferentes setores e 

segmentos. 
     

3. METODOLOGIA 

 

Com a finalidade de propiciar a melhoria e intensificação da Gestão Integrada de 

Recursos Hídricos, as ações do Plano de Capacitação dos atores envolvidos serão realizadas 

entre o Órgão Deliberativo e Normativo (Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH) e 

os Órgãos de Gestão Participativa e Descentralizada (Comitês de Bacia Hidrográfica – CBHs).   

 

3.1. Componente II – Capacitação no PROCOMITÊS 

 

Até 2022, os Membros dos Comitês de Bacias Hidrográficas e do Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos serão constantemente incentivados a participarem dos cursos 

disponibilizados neste Plano de Capacitação. 

Acompanhamento da meta:  

✓ A meta será apurada semestralmente, a partir da avaliação do quantitativo de informes 

de atividades de capacitação disponibilizados aos atores e do número de participantes, 

que deverá ser, pelo menos, um terço dos membros para cada comitê.  

Comprovação de Cumprimento de meta:  

✓ Quantitativo de informes e oportunidades de atividades de capacitação disponibilizadas 

semestralmente até o ano de 2022. 

✓ Apresentação de listas de freqüência ou certificados emitidos pelas instituições 

responsáveis por ministrar os cursos ao término de cada semestre. 

 

3.1.1. Implementação e Monitoramento 

 

Além do acompanhamento do recebimento dos certificados ou listas de presenças, 

algumas ações de capacitação terão seus resultados monitorados e avaliados a partir da 

aplicação de formulários e de análise quantitativas referentes ao cumprimento de metas 

acordadas, o que possibilitará a realização de ajustes necessários ao processo de melhoria e 

incentivo à aprendizagem de forma contínua. 

 Nesse sentido, a avaliação em algumas ações presentes no referido Plano é considerada 

uma necessidade intrínseca do processo educacional e é essencial para garantir a eficácia do 
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mesmo. Ela será a principal responsável pela retroalimentação no âmbito do Plano de 

Capacitação, o que confere a este uma característica dinâmica. Para tal, a avaliação será 

trabalhada como um processo que envolverá atividades programadas de reflexão sobre as ações. 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS 

 

O resultado esperado é um número considerável de atores envolvidos na gestão de 

recursos hídricos em âmbito estadual capacitados, o que implicará:  

✓ Desenvolvimento da gestão; 

✓ Ampliação de competências; 

✓ Difusão de conhecimentos; 

✓ Alcance das metas do PROCOMITÊS; 

✓ Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos como um 

todo. 
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ANEXO I – PLANO DE CAPACITAÇÃO DO CBH-PARAÍBA 

 

N° 
Título do curso de 

capacitação 

Competências que a capacitação 

pode contribuir 

Tema da 

capacitação 

Tipo de 

capacitação 

Carga 

horária 

Executor da 

atividade 

Fonte de 

recursos 

1 

Capacitação dos 

novos membros 

Comitê de Bacia: O 

que é e o que faz? 

Práticas e 
Procedimentos. 

Ampliar o entendimento sobre as 

atribuições e responsabilidades do 

comitê de bacia e incentivar a 
participação da sociedade em 

geral na gestão de recursos 

hídricos. Disseminar informações 
sobre o funcionamento de comitês 

de bacia hidrográfica. 

Sistema Nacional 

de Gerenciamento 
de Recursos 

Hídricos e 

Instrumentos da 
PNRH. 

Curso 

presencial 
16h A DEFINIR PROCOMITÊS 

2 

Desvendando do 
Sistema de Recursos 

Hídricos 

Fortalecer a participação social na 

gestão de recursos hídricos 

Educação 
Ambiental e 

Participação Social 

Curso 

Presencial 
8h A DEFINIR PROCOMITÊS 

3 
Comunicação e Gestão 

de Recursos Hídricos 

Capacitar o público-alvo para que 
aprendam a identificar seus 

públicos, conheçam as 

ferramentas da comunicação 
social e aprendam a formular a 

melhor estratégia para entregar 

suas informações e mensagens. 

Governança, 
Comunicação e 

Participação 

Social. 

Curso 

presencial 
8h A DEFINIR PROCOMITÊS 

4 

Instrumentos 

Econômicos para a 

gestão de recursos 
hídricos em bacias 

hidrográficas 

Transmitir conceitos teóricos e 

aplicados sobre microeconomia e 

economia de recursos naturais e 
recursos hídricos, capacitando a 

entender a lógica e fundamentos 

nos quais se baseiam os 
instrumentos econômicos para a 

gestão da água. 

Marco legal e 
regulação 

Curso 

presencial 
6h A DEFINIR PROCOMITÊS  

5 
Gestão Participativa 

dos Recursos Hídricos 
Fortalecer a participação social na 

gestão de recursos hídricos. 

Educação 

Ambiental e 
Participação Social 

Curso 

presencial 8h A DEFINIR 
PROCOMITÊS  

6 

Outorga do Direito de 

Uso dos Recursos 

Hídricos 

Compreender a importância da 

licença de obra hídrica, outorga, 

fiscalização e cadastro de usuários 
como instrumentos na 

implementação da Gestão de 

Recursos Hídricos. 

Sistema Nacional 

de Gerenciamento 
de Recursos 

Hídricos e 

Instrumentos da 
PNRH 

Curso 

presencial 8h A DEFINIR PROCOMITÊS 

7 

Plano de Recursos 
Hídricos e 

Enquadramento dos 

Corpos de Água 

Compreender o processo de 

organização dos diversos tipos de 
planos de recursos hídricos e 

enquadramento de corpos de água 

com vistas a melhor gestão de 
recursos hídricos. 

Sistema Nacional 

de Gerenciamento 

de Recursos 

Hídricos e 

Instrumentos da 

PNRH 

Curso 

presencial 8h A DEFINIR PROCOMITÊS 

8 
Cobrança pelo uso da 

água 

Compreender a importância da 

cobrança como instrumento da 

Gestão de Recursos Hídricos. 

Sistema Nacional 

de Gerenciamento 

de Recursos 

Hídricos e 

Instrumentos da 

PNRH. 

Curso 

presencial 
8h A DEFINIR PROCOMITÊS 
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N° 
Título do curso de 

capacitação 

Competências que a capacitação 

pode contribuir 

Tema da 

capacitação 

Tipo de 

capacitação 

Carga 

horária 

Executor da 

atividade 

Fonte de 

recursos 

9 
Noções de Segurança 

de Barragens 

Discutir recursos teórico-
conceituais, metodológicos e 

técnicos para o monitoramento e 

segurança de barragens de usos 

múltiplos. 

Segurança de 

Barragens 

Curso 

presencial 
8h A DEFINIR PROCOMITÊS 

10 Gestão de Conflitos 

Desenvolver competências e 
habilidades na gestão de conflitos 

relativos à gestão de recursos 

hídricos. 

Governança, 

Comunicação e 

Participação Social 

Curso 

Presencial 8h A DEFINIR PROCOMITÊS 

11 
Alocação Negociada de 

Água 

Apresentar sobre metodologias de 

alocação de água utilizadas pelos 

órgãos gestores estaduais de 
recursos hídricos. 

Marco legal e 

regulação 
Curso 

Presencial 8h A DEFINIR PROCOMITÊS 

12 
Gerenciamento de 

reuniões 

Desenvolver competências e 
habilidades para condução de 

debates e facilitação em reuniões. 

Gestão 

administrativa e 

financeira. 

Curso 

Presencial 
8h A DEFINIR PROCOMITÊS 

13 

Gestão de informação, 

monitoramento e 
avaliação 

Promover a transparência na 

utilização de recursos, a 
participação, o controle social e a 

gestão otimizada, além de 

fornecer subsídios para a gestão 
estratégica da instituição. 

Gestão da 

Informação em 

Recursos Hídricos. 

Curso 

Presencial 
8h A DEFINIR PROCOMITÊS 

14 

Determinação de 

disponibilidades 

hídricas em bacias e 
sub bacias 

hidrográficas 

Capacitar os participantes na 

identificação de disponibilidade 
hídrica em uma bacia. 

Monitoramento 

hidrogeológico e 

eventos críticos 

Curso 

Presencial 
8h A DEFINIR PROCOMITÊS 

15 

Análise e interpretação 

de dados e informações 

meteorológicas, 
hidrológicas e de 

qualidade de água 

Difundir conhecimentos quanto à 

análise e interpretação dos dados 
do SIERH 

Monitoramento 

hidrogeológico e 

eventos críticos 

Curso 

Presencial 
8h A DEFINIR PROCOMITÊS 

16 

Encontro Estadual dos 
Comitês de Bacias 

Hidrográficas da 

Paraíba 

Integrar visão global e ação local 

dentro da sistemática de gestão de 
recursos hídricos 

Educação 

Ambiental e 

Participação Social 

Curso 

Presencial 
8h A DEFINIR PROCOMITÊS 
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ANEXO II – PALNO DE CAPACITAÇÃO DO CBH-LITORAL SUL 

N° 
Título do curso de 

capacitação 

Competências que a capacitação 

pode contribuir 

Tema da 

capacitação 

Tipo de 

capacitação 

Carga 

horária 

Executor da 

atividade 

Fonte de 

recursos 

1 

Capacitação dos 

novos membros 

Comitê de Bacia: O 

que é e o que faz? 

Práticas e 
Procedimentos. 

Ampliar o entendimento sobre as 
atribuições e responsabilidades do 

comitê de bacia e incentivar a 

participação da sociedade em 
geral na gestão de recursos 

hídricos. Disseminar informações 

sobre o funcionamento de comitês 
de bacia hidrográfica. 

Acrescentar competências e 

instrumentos 

Sistema Nacional 

de Gerenciamento 
de Recursos 

Hídricos e 

Instrumentos da 
PNRH. 

Curso 

presencial 
16h A DEFINIR PROCOMITÊS 

2 

Desvendando do 

Sistema de Recursos 

Hídricos 

Fortalecer a participação social na 
gestão de recursos hídricos 

Educação 

Ambiental e 

Participação Social 

Curso 
Presencial 

8h A DEFINIR PROCOMITÊS 

3 
Comunicação e Gestão 

de Recursos Hídricos 

Capacitar o público-alvo para que 
aprendam a identificar seus 

públicos, conheçam as 

ferramentas da comunicação 
social e aprendam a formular a 

melhor estratégia para entregar 
suas informações e mensagens. 

Governança, 
Comunicação e 

Participação 

Social. 

Curso 

presencial 
8h A DEFINIR PROCOMITÊS 

4 

Instrumentos 

Econômicos para a 

gestão de recursos 
hídricos em bacias 

hidrográficas 

Transmitir conceitos teóricos e 

aplicados sobre microeconomia e 

economia de recursos naturais e 
recursos hídricos, capacitando a 

entender a lógica e fundamentos 

nos quais se baseiam os 
instrumentos econômicos para a 

gestão da água. 

Marco legal e 
regulação 

Curso 

presencial 
6h A DEFINIR PROCOMITÊS  

5 
Gestão Participativa 

dos Recursos Hídricos 
Fortalecer a participação social na 

gestão de recursos hídricos. 

Educação 

Ambiental e 
Participação Social 

Curso 

presencial 8h A DEFINIR 
PROCOMITÊS  

6 

Outorga do Direito de 

Uso dos Recursos 

Hídricos 

Compreender a importância da 

licença de obra hídrica, outorga, 

fiscalização e cadastro de usuários 
como instrumentos na 

implementação da Gestão de 

Recursos Hídricos. 

Sistema Nacional 

de Gerenciamento 

de Recursos 

Hídricos e 

Instrumentos da 
PNRH 

Curso 

presencial 8h A DEFINIR PROCOMITÊS 

7 

Plano de Recursos 
Hídricos e 

Enquadramento dos 

Corpos de Água 

Compreender o processo de 

organização dos diversos tipos de 
planos de recursos hídricos e 

enquadramento de corpos de água 

com vistas a melhor gestão de 
recursos hídricos. 

Sistema Nacional 

de Gerenciamento 

de Recursos 

Hídricos e 

Instrumentos da 

PNRH 

Curso 

presencial 8h A DEFINIR PROCOMITÊS 

8 
Cobrança pelo uso da 

água 

Compreender a importância da 

cobrança como instrumento da 

Gestão de Recursos Hídricos. 

Sistema Nacional 

de Gerenciamento 

de Recursos 

Hídricos e 

Instrumentos da 

PNRH. 

Curso 

presencial 
8h A DEFINIR PROCOMITÊS 
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N° 
Título do curso de 

capacitação 

Competências que a capacitação 

pode contribuir 

Tema da 

capacitação 

Tipo de 

capacitação 

Carga 

horária 

Executor da 

atividade 

Fonte de 

recursos 

9 
Noções de Segurança 

de Barragens 

Discutir recursos teórico-
conceituais, metodológicos e 

técnicos para o monitoramento e 

segurança de barragens de usos 

múltiplos. 

Segurança de 

Barragens 

Curso 

presencial 
8h A DEFINIR PROCOMITÊS 

10 Gestão de Conflitos 

Desenvolver competências e 
habilidades na gestão de conflitos 

relativos à gestão de recursos 

hídricos. 

Governança, 

Comunicação e 

Participação Social 

Curso 

Presencial 8h A DEFINIR PROCOMITÊS 

11 
Alocação Negociada de 

Água 

Apresentar sobre metodologias de 

alocação de água utilizadas pelos 

órgãos gestores estaduais de 
recursos hídricos. 

Marco legal e 

regulação 
Curso 

Presencial 8h A DEFINIR PROCOMITÊS 

12 
Gerenciamento de 

reuniões 

Desenvolver competências e 
habilidades para condução de 

debates e facilitação em reuniões. 

Gestão 

administrativa e 

financeira. 

Curso 

Presencial 
8h A DEFINIR PROCOMITÊS 

13 

Gestão de informação, 

monitoramento e 
avaliação 

Promover a transparência na 

utilização de recursos, a 
participação, o controle social e a 

gestão otimizada, além de 

fornecer subsídios para a gestão 
estratégica da instituição. 

Gestão da 

Informação em 

Recursos Hídricos. 

Curso 

Presencial 
8h A DEFINIR PROCOMITÊS 

14 

Determinação de 

disponibilidades 

hídricas em bacias e 
sub bacias 

hidrográficas 

Capacitar os participantes na 

identificação de disponibilidade 
hídrica em uma bacia. 

Monitoramento 

hidrogeológico e 

eventos críticos 

Curso 

Presencial 
8h A DEFINIR PROCOMITÊS 

15 

Análise e interpretação 

de dados e informações 

metereológicas, 
hidrológicas e de 

qualidade de água 

Difundir conhecimentos quanto à 

análise e interpretação dos dados 
do SIERH 

Monitoramento 

hidrogeológico e 

eventos críticos 

Curso 

Presencial 
8h A DEFINIR PROCOMITÊS 

16 

Encontro Estadual dos 
Comitês de Bacias 

Hidrográficas da 

Paraíba 

Integrar visão global e ação local 

dentro da sistemática de gestão de 
recursos hídricos 

Educação 

Ambiental e 

Participação Social 

Curso 

Presencial 
8h A DEFINIR PROCOMITÊS 

17 

Aplicação e execução 

dos recursos da 

Cobrança pelo uso da 
água 

Compreender a importância da 
cobrança como instrumento da 

Gestão de Recursos Hídricos. 

Sistema Nacional 

de Gerenciamento 

de Recursos 

Hídricos e 

Instrumentos da 

PNRH. 

Curso 

presencial 
8h A DEFINIR PROCOMITÊS 
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ANEXO III – PLANO DE CAPACITAÇÃO DO CBH-LITORAL NORTE 

N° 
Título do curso de 

capacitação 

Competências que a capacitação 

pode contribuir 

Tema da 

capacitação 

Tipo de 

capacitação 

Carga 

horária 

Executor da 

atividade 

Fonte de 

recursos 

1 

Capacitação dos 

novos membros 

Comitê de Bacia: O 
que é e o que faz? 

Práticas e 

Procedimentos. 

Ampliar o entendimento sobre as 
atribuições e responsabilidades do 

comitê de bacia e incentivar a 

participação da sociedade em 
geral na gestão de recursos 

hídricos. Disseminar informações 

sobre o funcionamento de comitês 
de bacia hidrográfica. 

Sistema Nacional 

de Gerenciamento 

de Recursos 
Hídricos e 

Instrumentos da 

PNRH. 

Curso 
presencial 

16h A DEFINIR PROCOMITÊS 

2 

Desvendando do 

Sistema de Recursos 
Hídricos 

Fortalecer a participação social na 

gestão de recursos hídricos 

Educação 

Ambiental e 
Participação Social 

Curso 

Presencial 
8h A DEFINIR PROCOMITÊS 

3 
Comunicação e Gestão 

de Recursos Hídricos 

Capacitar o público-alvo para que 

aprendam a identificar seus 

públicos, conheçam as 
ferramentas da comunicação 

social e aprendam a formular a 

melhor estratégia para entregar 
suas informações e mensagens. 

Governança, 

Comunicação e 

Participação 
Social. 

Curso 

presencial 
8h A DEFINIR PROCOMITÊS 

4 

Instrumentos 

Econômicos para a 
gestão de recursos 

hídricos em bacias 

hidrográficas 

Transmitir conceitos teóricos e 

aplicados sobre microeconomia e 

economia de recursos naturais e 

recursos hídricos, capacitando a 

entender a lógica e fundamentos 
nos quais se baseiam os 

instrumentos econômicos para a 

gestão da água. 

Marco legal e 
regulação 

Curso 

presencial 
6h A DEFINIR PROCOMITÊS  

5 
Gestão Participativa 

dos Recursos Hídricos 

Fortalecer a participação social na 

gestão de recursos hídricos. 

Educação 
Ambiental e 

Participação Social 

Curso 

presencial 8h A DEFINIR 
PROCOMITÊS  

6 

Outorga do Direito de 

Uso dos Recursos 

Hídricos 

Compreender a importância da 

licença de obra hídrica, outorga, 

fiscalização e cadastro de usuários 
como instrumentos na 

implementação da Gestão de 

Recursos Hídricos. 

Sistema Nacional 

de Gerenciamento 

de Recursos 
Hídricos e 

Instrumentos da 

PNRH 

Curso 

presencial 8h A DEFINIR PROCOMITÊS 

7 

Plano de Recursos 
Hídricos e 

Enquadramento dos 

Corpos de Água 

Compreender o processo de 

organização dos diversos tipos de 
planos de recursos hídricos e 

enquadramento de corpos de água 

com vistas a melhor gestão de 
recursos hídricos. 

Sistema Nacional 

de Gerenciamento 
de Recursos 

Hídricos e 

Instrumentos da 
PNRH 

Curso 

presencial 8h A DEFINIR PROCOMITÊS 

8 
Cobrança pelo uso da 

água 

Compreender a importância da 

cobrança como instrumento da 

Gestão de Recursos Hídricos. 

Sistema Nacional 

de Gerenciamento 

de Recursos 
Hídricos e 

Instrumentos da 

PNRH. 

Curso 

presencial 
8h A DEFINIR PROCOMITÊS 
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N° 
Título do curso de 

capacitação 

Competências que a capacitação 

pode contribuir 

Tema da 

capacitação 

Tipo de 

capacitação 

Carga 

horária 

Executor da 

atividade 

Fonte de 

recursos 

9 
Noções de Segurança 

de Barragens 

Discutir recursos teórico-
conceituais, metodológicos e 

técnicos para o monitoramento e 

segurança de barragens de usos 

múltiplos. 

Segurança de 

Barragens 

Curso 

presencial 
8h AESA PROCOMITÊS 

10 Gestão de Conflitos 

Desenvolver competências e 
habilidades na gestão de conflitos 

relativos à gestão de recursos 

hídricos. 

Governança, 

Comunicação e 

Participação Social 

Curso 

Presencial 8h A DEFINIR PROCOMITÊS 

11 
Alocação Negociada de 

Água 

Apresentar sobre metodologias de 

alocação de água utilizadas pelos 

órgãos gestores estaduais de 
recursos hídricos. 

Marco legal e 

regulação 
Curso 

Presencial 8h A DEFINIR PROCOMITÊS 

12 
Gerenciamento de 

reuniões 

Desenvolver competências e 
habilidades para condução de 

debates e facilitação em reuniões. 

Gestão 

administrativa e 

financeira. 

Curso 

Presencial 
8h A DEFINIR PROCOMITÊS 

13 

Gestão de informação, 

monitoramento e 
avaliação 

Promover a transparência na 

utilização de recursos, a 
participação, o controle social e a 

gestão otimizada, além de 

fornecer subsídios para a gestão 
estratégica da instituição. 

Gestão da 

Informação em 

Recursos Hídricos. 

Curso 

Presencial 
8h A DEFINIR PROCOMITÊS 

14 

Determinação de 

disponibilidades 

hídricas em bacias e 
sub bacias 

hidrográficas 

Capacitar os participantes na 

identificação de disponibilidade 
hídrica em uma bacia. 

Monitoramento 

hidrogeológico e 

eventos críticos 

Curso 

Presencial 
8h A DEFINIR PROCOMITÊS 

15 

Análise e interpretação 

de dados e informações 

metereológicas, 
hidrológicas e de 

qualidade de água 

Difundir conhecimentos quanto à 

análise e interpretação dos dados 
do SIERH 

Monitoramento 

hidrogeológico e 

eventos críticos 

Curso 

Presencial 
8h A DEFINIR PROCOMITÊS 

16 

Encontro Estadual dos 
Comitês de Bacias 

Hidrográficas da 

Paraíba 

Integrar visão global e ação local 

dentro da sistemática de gestão de 
recursos hídricos 

Educação 

Ambiental e 

Participação Social 

Curso 

Presencial 
8h A DEFINIR PROCOMITÊS 
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ANEXO II – SUGESTÕES DE CAPACITAÇÃO - EAD ANA 

 

N° 
Título do curso de 

capacitação 

Competências que a capacitação 

pode contribuir 

Tema da 

capacitação 

Tipo de 

capacitação 

Carga 

horária 

Executor da 

atividade 

Fonte de 

recursos 

1 

Práticas mecânicas de 

conservação de água e 

solo 

Compreender os fundamentos 

básicos da conservação de água e 

solo e do uso de técnicas 
apropriadas à redução dos efeitos 

da erosão hídrica, possibilitando 

assim a adoção de práticas 
conservacionista que melhorem a 

qualidade e a oferta de água nas 

bacias hidrográficas. 

Gestão da água em 

ambientes rurais – 
Conservação de 

água e solo 

Curso a 

distância 

sem tutoria 

40 horas 

AGÊNCIA 

NACIONAL DE 

AGUAS - ANA 

GRATUITO 

2 Hidrologia Geral 

Compreender os fundamentos 

básicos do ciclo hidrológico, 
descrevendo as principais 

características do monitoramento 

das variáveis de interesse, com 
vistas a melhor gestão dos 

recursos hídricos. 

Hidrologia e 
Qualidade da Água 

Cursos a 

distância 

sem tutoria 

40 horas 

AGÊNCIA 

NACIONAL DE 

AGUAS - ANA 

GRATUITO 

3 
Sala de Situação: fique 

por dentro 

Conhecer e entender a importância 

e contribuição da Sala de Situação 

da ANA na prevenção de desastres 
naturais. 

Hidrologia e 

Qualidade da Água 

Curso a 
distância 

sem tutoria 

4 horas 
AGÊNCIA 

NACIONAL DE 

AGUAS - ANA 

GRATUITO 

4 Água na Medida Certa 

Ampliar o conhecimento sobre os 

recursos hídricos, a partir de 
reflexões sobre conceitos e 

informações da disponibilidade, 

distribuição e quantidade de água 
no planeta. 

Hidrologia e 

Qualidade da Água 

Curso a 

distância 
sem tutoria 

20 horas 

AGÊNCIA 

NACIONAL DE 
AGUAS - ANA 

GRATUITO 

5 

Agência de Água: O 
que é, o que faz e como 

funciona 

Fornecer informações sobre as 

Agências de Água, seu 

funcionamento e importância para 
o comitê de bacia hidrográfica 

Sistema Nacional 
de Gerenciamento 

de Recursos 

Hídricos e 
Instrumentos da 

PNRH. 

Curso a 
distância 

sem tutoria 

30 horas 
AGÊNCIA 

NACIONAL DE 

AGUAS - ANA 

GRATUITO 

6 

Sistemas de 
Informação na Gestão 

das Águas: Conhecer 

para Decidir 

Compreender a importância do 

sistema de informações sobre 

recursos hídricos como 
instrumento na Gestão Integrada 

da Água. 

Gestão da 
Informação sobre 

Recursos Hídricos 

(tecnologia da 
informação e 

sistemas de 

informação) 

Curso a 

distância 
sem tutoria 

20 horas 

AGÊNCIA 

NACIONAL DE 
AGUAS - ANA 

GRATUITO 

7 

Alternativas 

organizacionais para a 
Gestão de Recursos 

Hídricos 

Fortalecer a gestão de recursos 
hídricos através da discussão de 

alternativas para a participação 

social na gestão de recursos 
hídricos. 

Educação 

ambiental e 

participação social 

Curso a 

distância 

sem tutoria 

30 horas 

AGÊNCIA 

NACIONAL DE 

AGUAS - ANA 

GRATUITO 
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N° 
Título do curso de 

capacitação 

Competências que a capacitação 

pode contribuir 

Tema da 

capacitação 

Tipo de 

capacitação 

Carga 

horária 

Executor da 

atividade 

Fonte de 

recursos 

8 Caminho das Águas 

Promover a educação e a 

conscientização da sociedade a 

partir de importantes conceitos e 
práticas relacionados aos recursos 

hídricos. 

Educação 

ambiental e 
participação social 

Curso a 

distância 
sem tutoria 

20 horas 

AGÊNCIA 

NACIONAL DE 
AGUAS - ANA 

GRATUITO 

9 
Planejamento, Manejo 

e Gestão de Bacias 

Apresentar os instrumentos de 

planejamento dos recursos 
hídricos e de gestão de bacias 

hidrográficas. 

Planejamento, 

manejo e 
conservação de 

bacias 

Curso a 

distância 

sem tutoria 

40 horas 

AGÊNCIA 

NACIONAL DE 

AGUAS - ANA 

GRATUITO 

10 

Reflexões para 

Transformações 

Democráticas na 
Gestão das Águas 

Refletir e compartilhar ideias 
sobre os desafios das 

transformações democráticas. 

Governança, 
Comunicação e 

Participação Social 

Curso a 
distância 

sem tutoria 

10 horas 
AGÊNCIA 

NACIONAL DE 

AGUAS - ANA 

GRATUITO 

11 Água e Gênero 

Capacitar os participantes a atuar 

em suas funções no setor de 

recursos hídricos incorporando a 

questão de gênero. 

Governança, 

Comunicação e 
Participação Social 

Curso a 

distância 
sem tutoria 

12 horas 

AGÊNCIA 

NACIONAL DE 
AGUAS - ANA 

GRATUITO 

12 

Gerenciamento 
Integrado dos Recursos 

Hídricos no Nordeste 

Ampliar conhecimentos sobre o 

gerenciamento dos recursos 
hídricos do nordeste brasileiro 

considerando as peculiaridades da 

região, no que diz respeito à 
disponibilidade hídrica, a partir de 

reflexões sobre diversos conceitos 

e experiências exitosas. 

Políticas setoriais e 

usos múltiplos 

Curso a 
distância 

sem tutoria 

20 horas 
AGÊNCIA 

NACIONAL DE 

AGUAS - ANA 

GRATUITO 

 

A Agência Nacional de Águas - ANA criou a plataforma para manter um canal de comunicação 

com os interessados em participar das ações de capacitação desenvolvidas. Acessando o site 

https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/a-distancia-ead, basta fazer um cadastro ou fazer o 

login na sua conta e escolher esses cursos sugeridos ou qualquer outro de interesse.  

 

https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/a-distancia-ead

